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EDITAL DE AUDIÉNCIA PÚBLICA

CONVIDAR os Partidos Políticos, os Representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Candidatos Eleitos no Pleito das

Eleições Gerais 2018 e demais interessados, para comparecerem em Audiência Pública que tem como objetivo esclarecer o sistema

eletrônico de votação.

A Audiência acontecerá no dia 19/10/2018, às 08h30, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e será aberta a toda sociedade,

sendo que os participantes poderão encaminhar perguntas escritas, apresentando suas contribuições e sugestões a respeito da matéria em

pauta.

I - DOS OBJETIVOS

1.1. Dartransparência às ações do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás no que pertine à realização do Pleito Eleitoral de 2018.

1.2. Esclarecer o processo de funcionamento do Sistema Eletrônico de Votação.

1.3. Apresentação das ocorrências e manifestações do Pleito 2018, recebidas pela Ouvidoria do TRE-GO.

1.4. Esclarecimentos acerca das notícias falsas (fake news) mais recorrentes.

1.5. Participação dos convidados.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste Manual de Elaboração de Procedimentos Operacionais 6

Instruções de Trabalho é padronizar o registro das atividades pertinentes à Política de

Segurança da Informação pelas unidades deste Tribunal, Visando ao seu cumprimento e à

otimização dos serviços a ela relacionados.

Dessa forma, o Manual contém as diretrizes para a elaboração dos

documentos a serem utilizados nos procedimentos e instruções relacionados às normas de

segurança da informação. A padronização auxiliará os servidores na realização das ações

técnicas contidas nas normas de segurança específicas de cada tarefa, permitindo a

implantação, () acompanhamento, a avaliação e o controle das atividades. Ainda, subsidiará

futuras padronizações a serem desenvolvidas, nessa área, neste Regional.

Importante destacar que o Manual atende aos critérios descritos nos níveis

de certificação da qualidade em serviços de segurança da informação. A0 elaborar este

trabalho, foram consideradas as normas NBR ISO 270012013 e NBR ISO 270022013.

Por flm, cabe ressaltar que este tutorial não tem a pretensão de esgotar o

assunto, possibilitando, portanto, futuras revisões, substituições & acréscimos que se façam

necessários.

2. SIGLAS E ABREVIATURAS

PO: Procedimento Operacional

IT: Instrução de Trabalho
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3.0BJETIVOS

Este manual tem, como objetivo principal, contribuir para a disseminação da cultura

da Segurança da Informação, no âmbito deste Tribunal, buscando:

. Fornecer subsídios para a elaboração padronizada de Procedimentos

Operacionais 6 Instruções de Trabalho;

. Contribuir para a operacionalização segura e correta dos recursos de

processamento da informação;

. Estimular a prática da. documentação de procedimentos e rotinas

desenvolvidas neste Regional.
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4. ESCOPO

O presente manual integra a Política de Segurança da Informação, instituída

pela Resolução TSE nº 23.501, de 19 de dezembro de 2016, e alinha—se aos objetivos

estratégicos do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, bem como ao Sistema de Gestão da

Qualidade, instituído pela Portaria nº 1132/2005 — PRES.

As informações aqui contidas, aplicam-se a todas as unidades que compõem a

estrutura organizacional deste Tribunal e que sejam responsáveis por quaisquer processos

ou atividades abrangidas pela Política de Segurança da Informação, inclusive as Zonas

Eleitorais.
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5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL/INSTRUÇÃO DE TRABALHO

A Política de Segurança da Informação possui, como referência normativa, as

normas NBR ISO 270012013 6 270022013 que recomendam, expressamente, a adoção

dos procedimentos de operação documentados & disponibilizados aos usuários.

Os Procedimentos Operacionais (PO) e as Instruções de Trabalho (IT) são

documentos escritos que permitem a uniformização e o gerenciamento de atividades,

rotinas e processos, dentro de uma instituição.

Apesar da similitude de objetivos, () Procedimento Operacional (P0) e a

Instrução de Trabalho (IT) possuem finalidades distintas e, não raramente,

complementares, não devendo ser, portanto, confundidos. O primeiro, consiste em uma

descrição das atividades relacionadas ao gerenciamento da própria política, descrevendo

regras e informações para a gestão do sistema, e a segunda, é uma descrição detalhada de

atividades específicas e operacionais, de cunho eminentemente técnico.

Em um sistema hierárquico de documentação, as Instruções de Trabalho

localizam—se abaixo dos Procedimentos Operacionais, Manuais e Política e Objetivos,

conforme figura abaixo:

 

Política/Objetívos

   
 

Manuais

   
 

 

   
 

   
 

Formulários
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As Instruções de Trabalho e os Procedimentos Operacionais são caracterizados

pela estabilidade, ou seja, devem ser elaborados & implementados Visando proporcionar,

ao usuário, segurança no gerenciamento de processos e execução de atividades, e, portanto,

não devem sofrer alterações cotidianamente.

Essa característica, entretanto, não impede que a documentação seja atualizada

sempre que os processos sejam modificados, seja com a alteração de competências ou

atribuições regulamentares, seja como produto da gestão de mudanças, decorrente do

contínuo ciclo de checagem e aperfeiçoamento dos processos de trabalho.

6. PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

6.1. Redação

Como em todo documento oficial, a redação de Procedimentos Operacionais

(PO) e Instruções de Trabalho (IT) deve primar pela clareza & concisão, utilizando-se de

termos simples e de fácil compreensão, e evitando a utilização de expressões ou orientações

que deixem margem & interpretações imprecisas.

Segundo o Manual de Redação do Tribunal Superior Eleitoral, “A redagão de ator

a máis deve ºbedecer, para sua maior çfz'fz'êncz'a, &! prínapz'w elementam" de estumçãº de texto. Esyex

prínajãz'oy, mmªudo, sãº válidos não apemmpam 0 aia Ojicz'al, mas tambémpara qualquer fábo de estrita

queprivilege a fmmparêmía e a cºmunicabilidade, a clareza da expasíyão ”.

Ainda, segundo 0 Manual de Redação do Tribunal Superior Eleitoral, devem

ser evitados:

— a repetição das palavras e a utilização de palavras cognatas, tais como:

7, ((“designação” e “designado , compete” e “competente”, etc.;

— o uso de expressão ou palavra que configure duplo sentido no texto;

— as expressões regionais;
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— as palavras ou expressões de língua estrangeira, exceto quando indispensáveis,

em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou que não tenham

exata tradução. Nesse caso, a palavra ou expressão deve ser grafada em itálico ou entre

aspas. Tomem-se como exemplos: ad rejêrendym ou “ad referendum“, royalties ou “royalties”.

6.2. Formatação e Leiaute

Os procedimentos devem ser elaborados e digitados em folha formato A4 (21,0

cm x 29,7 cm), com margens de 2,0 cm, fonte Garamond, tamanho 13,5, na cor preta,

espaçamento entre as linhas de 1,5, com alinhamento justificado.

O cabeçalho e 0 rodapé devem estar com fonte Verdana, tamanho 12, no

formato negrito e caixa alta.

O espaçamento entre parágrafos deve ser de 12pt.

Deve—se observar, sempre que necessário, a correlação entre a atividade descrita

no Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT) com outros processos,

fazendo—se a remissão adequada, inclusive, com O código de identificação do Procedimento

Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT) mencionado.
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7. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL

(PO) E INSTRUÇÃO DE TRABALHO (IT)

Os Procedimentos Operacionais (PO) e as Instruções de Trabalho (IT)

elaborados, no âmbito deste Tribunal, deverão seguir uma estrutura gráfica e de leiaute

padronizadas.

O documento pode ter uma ou mais páginas, de acordo com seu conteúdo e

obedecerá à seguinte sequência de títulos:

&) Cabeçalho e Rodapé;

b) Características Gerais;

c) Informações Preliminares;

d) Controle de Alterações;

e) Procedimentos;

f) Fluxograma;

g) Modelos e Formulários.

Os títulos enumerados são compostos por vários elementos que serão

esclarecidos no presente manual.

Caso algum dos títulos seja desnecessário na construção do Procedimentos

Operacionais (PO) ou Instruções de Trabalho (IT), deve—se inserir a inscrição “Não se

aplica” no campo correspondente.

Outras seções poderão ser acrescidas de acordo com a necessidade específica

de cada Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT).
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7.1 CABEÇALHO E RODAPÉ

7.1.1. Cabeçalho

O Cabeçalho apresenta os itens de identificação do documento, segundo os

parâmetros a seguir:
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
GOIAS Codificação

.. IT — EE — UU — SS
INSTRUÇAO DE TRABALHO OU

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

 

 

     
7.1.1.2. Logotipo:

O logotipo utilizado na identificação do cabeçalho será O Brasão da República

em cores, no alto e à esquerda; centralizado ao lado direito da logomarca deve ser indicado

“Tribunal Regional Eleitoral de Goiás” por extenso, em negrito, fonte Verdana, tamanho

12.

7.1.1.3. Tipo de documento:

Indica se o documento é um Procedimento Operacional (PO) ou uma Instrução

de Trabalho (IT). Ao lado da logomarca deve estar contido O termo “PO — Procedimento

Operacional” ou “IT — Instrução de Trabalho”, centralizado, em caixa alta e negrito.

7.1.1.4. Identificação:

Os documentos Procedimento Operacional (PO) e Instrução de Trabalho (IT)

são ídentiflcados por códigos que permitem sua individualização e localização.

Para essa finalidade, deverão ser utilizados os parâmetros já adotados no âmbito

do Sistema de Gestão da Qualidade, que, por sua vez, seguem as diretrizes da norma ISO

9001:2015, conforme demonstrado na tabela a seguir:

 

 

 

 

DOCUMENTO SIGLA CODIFICAÇÃO

Procedimento Operacional PO PO — X.X.X
Instrução de Trabalho IT IT — EE — UU — SS

Formulários Iniciais Nome do formulário     
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A codificação dos documentos obedece às tabelas abaixo:
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Referência Descrição

X.X.X Item da Norma ISO
EE Escopo

UU Unidade
55 Sequencia]

Códigos dos Escopos
EE

Todos os Escopos 00

Escopo ] 01

Escopo 2 02

Escopo n nn     
A codificação referente ao escopo pode ser utilizada para processos certificados

ou não, porém, sempre manterão a ordem inicialmente preconizada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos das Unidades

Unidade UU

Todas as unidades 00

Secretaria Judiciária 01

Central de Atendimentos dos Cartórios Eleitorais de Goiânia 02

Presidência 03

Díretoria—Geral 04

Secretaria de Administração e Orçamento 05

Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias 06

Gabinete dos Juízes Membros 07

Secretaria de Gestão de Pessoas 08

Zona Eleitoral 09

Vice—Presidência e Corregedoria Regional Eleitoral 10

Secretaria de Tecnologia da Informação 11    
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7.1.2. RODAPÉ

O rodapé e obrigatório em todas as páginas do documento e conterá

informações destacadas abaixo:
 

Revisado por: Aprovado por: Data de Aprovação Versão Folha

 

       
7.1.2.1. Revisão e Aprovação:

Destina—se à indicação dos responsáveis pela revisão e aprovação da Instrução

de Trabalho, inclusive no caso de alterações supervenientes.

Após elaboração e ídentiflcação, os Procedimentos Operacionais (PO) e

Instruções de Trabalho (IT) são revisados e submetidos à aprovação.

Em caso de documentos com aprovação e revisão, previstos para a mesma

unidade, cada etapa deverá ser realizada por pessoas distintas.

O original tem sua aprovação por meio do formulário próprio, que conterá &

assinatura dos responsáveis pela revisão e aprovação do documento. Após, a versão

eletrônica é publicada.

Os documentos complementares são aprovados pelos responsáveis por sua

emissão e têm suas versões atualizadas.

7.1.2.2. Data de aprovação:

Especifica & data de aprovação do Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de

Trabalho (IT).

7.1.2.3. Versãolz

 

Procedimento Documentado - PS nº 7.5.3.1, item 3.6
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Destina—se à identificação da versão do Procedimento Operacional (PO) ou

Instrução de Trabalho (IT), permitindo—se saber se houve alterações posteriores à sua

elaboração original.

A versão anterior é imediatamente invalidada após a publicação no site da

Intranet. A versão atualizada é disponibilizada em meio eletrônico. Eventuais cópias

reprográãcas dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ, ou impressões

que não sejam os originais arquivados na unidade responsável, são considerados

“Documentos não—controlados”.

7.1.2.4. Folha:

Indica a numeração da página do documento e o número total de folhas.

7.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

Apresenta os itens relativos aos responsáveis pela elaboração do documento e

ao processo a que se refere.
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
 

Unidade organizacional:
 

Elaborado por:
 

Processo:    
7.2.1. Unidade organizacional:

Refere—se à estrutura organizacional onde o Procedimento Operacional (PO) ou

a Instrução de Trabalho (IT), conforme caso, foi construído sendo, normalmente, um

indicador de responsabilidade sobre o processo.

7.2.2. Elaborado por:

Identifica o(s) responsável(is) pela elaboração do Procedimento Operacional

(PO) ou Instrução de Trabalho (IT).

7.2.3. Processo:

Nome do processo, ou seja, nome dado ao conjunto de atividades e

comportamentos executados para alcançar determinados resultados.
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7.3. INFORMAÇÓES PRELIMINARES

7.3.1. Objetivo

Indicar o produto ou saída relativa ao processo descrito no Procedimento

Operacional (PO) ou na Instrução de Trabalho (IT), descrevendo, com clareza, a finalidade

da rotina.

7.3.2. Glossário de siglas e termos técnicos

Destina-se à apresentação de termos técnicos, expressões e siglas utilizadas no

documento, facilitando a compreensão do usuário.

O Glossário deverá ser elaborado em ordem alfabética, lístando—se,

primeiramente, as siglas e abreviaturas e, em seguida, o grupo contendo os termos e

expressões técnicas.

7.3.3. Recursos necessários

Destina—se à enumeração taxativa dos recursos (equipamentos, softwares, etc.),

necessários para a consecução da rotina descrita.

7.3.4. Anexos

Os Procedimentos Operacionais (PO) e Instruções de Trabalho (IT) podem Vir

acompanhados de anexos, obrigatórios ou não. Esses anexos devem ser relacionados, com

descrição sucinta de seu conteúdo.

São exemplos de anexos: formulários, modelos e fluxogramas.

 

INFORMAÇÓES PRELIMINARES
 

Objetivo:
 

 

Glossário de siglas e termos técnicos:
 

 

Recursos necessários:
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7.4. CONTROLE DE ALTERAÇÓES

O controle de versão dos documentos é feito por meio da publicação dos

documentos na página da Intranet de cada uma das unidades organizacionais responsáveis

pela elaboração de Procedimentos Operacionais (PO) e Instruções de Trabalho (IT), onde

constarão, o nome do documento, a codificação, a data de aprovação e a versão atualizada.

A lista de documentos deverá ser atualizada sempre que ocorrerem alterações

na documentação. A cada modificação será adicionada ao campo “Versão”, no rodapé da

página, o número da versão atualizada, que corresponde à anterior acrescida em 0.1.

As alterações realizadas no Procedimento Operacional (PO) ou na Instrução de

Trabalho (IT) deverão ser discriminadas no campo denominado “Controle de Alterações”

com a indicação clara e precisa das seguintes informações:

7.4.1. Data:

Informar a data em que foi realizada a alteração no documento no formato:

dd/mm/aaaa.

7.4.2. Item:

Campo para informação do número do item revisado.

7.4.3. Descrição:

Deverá conter um breve histórico informando a alteração que foi introduzida

na versão específica do Procedimento Operacional (PO) ou Instrução de Trabalho (IT).

7.4.4. Alterado pot:

Indicação do nome do responsável pela aprovação da modificação, alteração ou

 

 

 

revisão.

Controle de Alterações

Data

Item Descrição Alterado por:
      

 

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001 , que institui a

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br


